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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ 

Νικόλαοσ Κεραμάρησ - 

Μαρία Ολυμπία Μπιθικοφλια - 

Νικόλαοσ Σιαλακάσ 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

1.1. Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου 

«Σο ταξίδι ςτθν Ικάκθ…» (επζκταςθ του ςεναρίου μάκθςθσ ‘’Σαξιδεφοντασ με τον 

Οδυςςζα’’, τθσ Ανζτασ Φιλιππίδου). 

 

1.2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Σο διδακτικό ςενάριο αυτό εντάςςεται ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Ιςτορίασ τθσ Γ’ 

τάξθσ του Δθμοτικοφ και ςυγκεκριμζνα ςτθν ενότθτα «Οι περιπζτειεσ του Οδυςςζα» 

και ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Γλϊςςασ.  

 

1.3. Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευθφνεται 

Σο παρόν ςενάριο προτείνεται να υλοποιθκεί από μακθτζσ που παρακολουκοφν τθ 

Γ’ τάξθ του Δθμοτικοφ. 

 

1.4 υμβατότητα με το Α.Π.. και το Δ.Ε.Π.Π.. 

Σο ςενάριο είναι ςυμβατό με το Α.Π. και το Δ.Ε.Π.Π.. κοπόσ του μακιματοσ τθσ 

Ιςτορίασ είναι οι μακθτζσ να αποκτιςουν ιςτορικζσ γνϊςεισ και μζςα από αυτζσ να 

κατανοιςουν κάποιεσ ιςτορικζσ ζννοιεσ, να τισ ςυςχετίηουν και να καταλιγουν ςε 

απλζσ γενικεφςεισ (ΔΕΠΠ Ιςτορίασ, 2003:210). Να αναπτφξουν, επίςθσ, δεξιότθτεσ 

γνωςτικζσ, κοινωνικζσ, μεκοδολογικζσ και μεταγνωςτικζσ, που διευκολφνουν τον 

ιςτορικό εγγραμματιςμό, ο οποίοσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ 

ιςτορικισ ςκζψθσ και ιςτορικισ ςυνείδθςθσ. Μελετϊντασ, λοιπόν, τισ περιπζτειεσ 

του Οδυςςζα ςτόχοσ είναι να εκτιμιςουν τθν αφοςίωςθ του Οδυςςζα ςτο νόςτο και 

τθν αξία του αγϊνα του ανκρϊπου για τθν επίτευξθ των ςτόχων του (ΔΕΠΠ 

Ιςτορίασ, 2003:190), ζτςι ϊςτε να κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ, όπωσ εκςτρατεία, 

παραμφκι, χϊροσ, χρόνοσ, ιρωασ, φανταςία, πραγματικότθτα και να εκτιμιςουν τισ 

αξίεσ και τον πολιτιςμό τθσ ομθρικισ εποχισ (ΔΕΠΠ Ιςτορίασ, 2003:184). Ακόμθ, το 

ςενάριο αυτό είναι ςυμβατό και με τουσ ςτόχουσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, μιασ και 
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διαπραγματεφεται τισ κεματικζσ ενότθτεσ του Α.Π.. και του Δ.Ε.Π.Π.. τθσ Γ’ 

Δθμοτικοφ, που αναφζρονται ςτον προφορικό λόγο και ςτθ διαχείριςθ τθσ 

πλθροφορίασ (ΔΕΠΠ Γλϊςςασ, 2003:14 & 17). 

 

1.5. Οργάνωςη τησ διδαςκαλίασ & απαιτοφμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωςη τησ Διδαςκαλίασ 

Οι μακθτζσ τθσ τάξθσ χωρίηονται ςε τζςςερισ ομάδεσ. Κάκε ομάδα αποτελείται από 

τζςςερισ μακθτζσ. Οι ομάδεσ είναι ανομοιογενείσ και δθμιουργοφνται από το 

δάςκαλο ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ, με κριτιριο τθ μακθςιακι επίδοςθ του 

κάκε μακθτι και τθν ιδιαιτερότθτα τθσ προςωπικότθτάσ του. τισ ομάδεσ ανατίκεται 

κάκε φορά θ ίδια εργαςία. Σο παρόν ςενάριο πραγματοποιείται ςτο εργαςτιρι 

υπολογιςτϊν του ςχολείου. 

 

Γνωςτικά Προαπαιτοφμενα 

Σο ςενάριο αυτό αποτελεί εμπζδωςθ τθσ ιδθ διδαχκείςασ φλθσ πάνω ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του αναλυτικοφ προγράμματοσ κακϊσ και επζκταςι τθσ με τθ 

βοικεια των Σ.Π.Ε. Οι μακθτζσ απαιτείται να είναι εξοικειωμζνοι ςτθ χριςθ του 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Θ ανίχνευςθ των πρότερων ιδεϊν κα γίνει με ζναν 

θμιδομθμζνο εννοιολογικό χάρτθ (ςτο inspiration), με κεντρικι ζννοια τον Οδυςςζα 

και επιμζρουσ βαςικοφσ άξονεσ πλθροφορίεσ για τον ιρωα και χαρακτθριςμοφσ τθσ 

προςωπικότθτασ του. 

 

Απαιτοφμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για το ςενάριο αυτό είναι: 

 Φφλλα εργαςίασ (βλζπε παρακάτω, ςτο τζλοσ του ςεναρίου). 

 Λογιςμικά: 

1. Λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου. 

2. Λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (Inspiration). 

3. Λογιςμικό δθμιουργίασ αςκιςεων (Hot potatoes). 

4. Λογιςμικό Ιςτορίασ Γ’ δθμοτικοφ 

 Διευκφνςεισ ςτο διαδίκτυο. 

 Ζντυπεσ πθγζσ (Βιβλίο και τετράδιο Ιςτορίασ του μακθτι και δαςκάλου). 
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1.6 Διδακτικοί τόχοι 

Οι μακθτζσ επιδιϊκεται: 

Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο: 

1. Ιςτορία 

 Να αναδείξουν τθν αφοςίωςθ του Οδυςςζα ςτο νόςτο και τθν αξία του 

αγϊνα του ανκρϊπου για τθν επίτευξθ των ςτόχων του. 

 Να γνωρίςουν τισ περιπζτειεσ του Οδυςςζα ςτουσ ςτακμοφσ του ταξιδιοφ 

του ωσ τθν Ικάκθ. 

 Να διακρίνουν και να καυμάςουν βαςικά ςτοιχεία του ικουσ του Οδυςςζα. 

 Να ανακαλφψουν ότι ο Οδυςςζασ ταυτίηεται ουςιαςτικά με τθν ζννοια του 

«ναυτικοφ». 

 Να αποκτιςουν μια γεωγραφικι εξοικείωςθ με τθν χϊρα μασ και τθ ςχζςθ 

τθσ με τθν Μεςόγειο κάλαςςα που τθν περιβάλλει. 

 Να μάκουν ποια ιταν τα πρόςωπα που διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο ςτο 

ταξίδι του Οδυςςζα. 

 Με ζναυςμα το μφκο οι μακθτζσ να γνωρίςουν τα καράβια τθσ εποχισ και να 

μάκουν για τθν εξζλιξθ τθσ ναυςιπλοΐασ ςτο πζραςμα των χρόνων.  

 Να ζρκουν ςε επαφι με τα επαγγζλματα τθσ εποχισ και να τα αντιςτοιχίςουν 

με το ςιμερα. 

 Να κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ όπωσ: εκςτρατεία, παραμφκι, χϊροσ, 

χρόνοσ, ιρωασ, φανταςία, πραγματικότθτα. 

 Να οικειοποιθκοφν το ςχετικό λεξιλόγιο. 

2. Γλϊςςα 

 Να αντιπαραβάλουν τθ γνϊμθ τουσ για τα γεγονότα. 

 Να οργανϊςουν και να καταγράψουν τισ πλθροφορίεσ και τισ ςκζψεισ τουσ 

ςε εννοιολογικά διαγράμματα και κείμενα. 

 Να ςυνκζςουν αφιγθςθ με φανταςτικά και πραγματικά ςτοιχεία. 

Β. Ωσ προσ τη χρήςη των νζων τεχνολογιών: 

 Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν 

ςτο διαδίκτυο. 
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 Να ςυνκζςουν κείμενα ςε ψθφιακι μορφι, που είναι διαφορετικι από τθ 

γραφι που λαμβάνει χϊρα με χαρτί και μολφβι. 

 Να δομοφν ζνα εννοιολογικό χάρτθ ςε υπολογιςτικό περιβάλλον. 

Γ. Ωσ προσ τη μαθηςιακή διαδικαςία 

 Να περάςουν από τθν πακθτικι ςυμμετοχι τθσ δαςκαλοκεντρικισ 

διδαςκαλίασ ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τθσ μακθτοκεντρικισ διδαςκαλίασ, 

επικοινωνϊντασ μεταξφ τουσ. 

 Να αςκθκοφν ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ, 

ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ςτθν ανάπτυξθ δθμιουργικισ και κριτικισ 

ςκζψθσ. 

 Να ενκαρρφνονται ςτο διάλογο και τθν επιχειρθματολογία. 

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Θ διάρκεια του ςεναρίου εκτιμάται ότι κα είναι δζκα (10) διδακτικζσ ϊρεσ που κα 

πραγματοποιθκοφν κατά τισ ϊρεσ τθσ Ιςτορίασ και τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ. 

 

2. Διδακτική προςζγγιςη 

Θεωρητική προςζγγιςη 

Σο παρόν ςενάριο μάκθςθσ ςτθρίηεται ςτισ γνωςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ -

κονςτρουκτιβιςμό (Piaget) και ανακαλυπτικι μάκθςθ (Bruner)- και ςτισ 

κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ (Vygotsky, Doise, Mugny). 

φμφωνα με τισ γνωςτικζσ κεωρίεσ θ μάκθςθ δε μεταδίδεται αλλά είναι μια 

διαδικαςία προςωπικισ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ, θ οποία εδράηεται πάνω ςε 

προγενζςτερεσ γνϊςεισ, που τροποποιοφνται κατάλλθλα ϊςτε να ςυηευχκοφν με τθ 

νζα γνϊςθ. Ο μακθτισ μακαίνει ςε ζνα περιβάλλον πλοφςιο ςε ποικίλα εξωτερικά 

ερεκίςματα, το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μακθτι να αλλθλεπιδρά μαηί του. 

Ακόμθ, ςτθν ανακαλυπτικι μάκθςθ ο μακθτισ ανακαλφπτει τθ γνϊςθ μζςα από 

ανακαλυπτικζσ διαδικαςίεσ. Σζλοσ, ςφμφωνα με τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ 

κεωριςεισ, θ μάκθςθ ςυντελείται μζςα ςε ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά πλαίςια και 

ουςιαςτικά δθμιουργείται από τθν αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με άλλα άτομα, ςε 

ςυγκεκριμζνεσ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ. Οι κεωρίεσ αυτζσ προςδίδουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικι 
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μάκθςθ, όπου ο εκπαιδευτικόσ ζχει το ρόλο του οργανωτι, του εμψυχωτι, του 

διευκολυντι και του κακοδθγθτι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

 

Μεθοδολογική προςζγγιςη 

Θ μζκοδοσ που ακολουκείται ςτο παρόν ςενάριο είναι θ ομαδοςυνεργατικι. Οι 

ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, που αποδίδουν μεγάλθ ςθμαςία ςτον 

κοινωνικοπολιτιςμικό παράγοντα, ςυνθγοροφν υπζρ τθσ οργάνωςθσ των 

μακθμάτων ςτα οποία να ευνοείται θ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και θ 

ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ. Επιπλζον, τα περιςςότερα ςφγχρονα περιβάλλοντα 

εργαςίασ όπωσ και τα εκπαιδευτικά λογιςμικά προςφζρουν πολλζσ δυνατότθτεσ για 

επικοινωνία και ςυνεργαςία.  

 

2.1 Διδακτική προςζγγιςη με ΣΠΕ 

υγκεκριμζνα κα χρθςιμοποιθκεί: 

 Λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (Inspiration), για να αποκτιςουν οι 

μακθτζσ τθν ικανότθτα δθμιουργίασ θμιδομθμζνου εννοιολογικοφ χάρτθ με 

κεντρικι ιδζα τον Οδυςςζα. Αυτό, γιατί θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ είναι 

μια ειδικι τεχνικι οπτικοποίθςθσ των ςχζςεων ανάμεςα ςε διάφορεσ 

ζννοιεσ. 

 Σο διαδίκτυο, για να βρουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το όνομα του Οδυςςζα 

κακϊσ και για τα επαγγζλματα τθσ εποχισ. Και αυτό γιατί το διαδίκτυο 

επιτρζπει δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ και τθν εφκολθ 

αναηιτθςθ και διαχείριςθ πλθροφοριϊν. 

 Ο επεξεργαςτισ κειμζνου για τθν παραγωγι κειμζνων ψθφιακισ μορφισ, 

μια νζα μζκοδο γραφισ ποιοτικά διαφορετικι από τθ γραφι με χαρτί και 

μολφβι, που δείχνει εξζλιξθ ςτθ γραφι, τον αναςτοχαςμό και ευνοεί τθν 

πολυτροπικότθτα. 

 Σο λογιςμικό δθμιουργίασ αςκιςεων (Hot potatoes). Θα χρθςιμοποιθκεί για 

να λφςουν οι μακθτζσ ζνα ςταυρόλεξο με κζμα «Πρόςωπα, τόποι και λαοί 

ςτο διάβα του Οδυςςζα» ϊςτε να μάκουν τουσ τόπουσ και τα πρόςωπα που 

διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο ςτο ταξίδι του Οδυςςζα. Επιπλζον κα 

χρθςιμοποιθκεί για να επιλφςουν οι μακθτζσ μια άςκθςθ αντιςτοίχιςθσ με 
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κζμα «Οι πρϊτεσ μζρεσ του Οδυςςζα ςτθν πατρίδα», όπου κα δουν τα 

ςθμαντικά πρόςωπα για τον Οδυςςζα ςτθν Ικάκθ. Σζλοσ, για να λφςουν μια 

άςκθςθ ςυμπλιρωςθσ κενϊν με κζμα «Οδυςςζασ και μνθςτιρεσ» ϊςτε να 

μάκουν τα ονόματα των μνθςτιρων και «εχκρϊν» του Οδυςςζα. Όλα αυτά 

κακϊσ το λογιςμικό αυτό επιτρζπει τθ δθμιουργία ςταυρόλεξων, 

αλλθλεπιδραςτικϊν τεςτ πολλαπλϊν ερωτιςεων, αντιςτοίχιςθσ, ταξινόμθςθσ 

και ςυμπλιρωςθσ κενϊν. 

 Σο λογιςμικό ιςτορίασ Γ’ δθμοτικοφ ςτο οποίο οι μακθτζσ κα κλθκοφν να 

επιλφςουν αςκιςεισ και να παίξουν εκπαιδευτικά παιχνίδια με κζμα το 

ταξίδι επιςτροφισ του Οδυςςζα ςτθν Ικάκθ και τισ περιπζτειζσ του. 

υγκεκριμζνα, κα οδθγιςουν το καράβι του Οδυςςζα ζτςι ϊςτε να 

ακολουκιςουν τθ ςωςτι πορεία ωσ τθν Ικάκθ, κα γνωρίςουν τα καράβια τθσ 

εποχισ κακϊσ και τθν εξζλιξθ τθσ ναυςιπλοΐασ ζωσ και ςιμερα και επιπλζον 

κα μάκουν τα επαγγζλματα τθσ εποχισ και κα τα αντιςτοιχίςουν με τθ 

ςθμερινι εποχι. Σζλοσ, με τθ βοικεια μπερδεμζνων εικόνων από τουσ 

ςτακμοφσ του ταξιδιοφ του Οδυςςζα κα δομιςουν από τθν αρχι το μφκο και 

κα διθγθκοφν τισ περιπζτειεσ του ιρωα δίνοντασ ζμφαςθ ςε ό,τι τουσ 

εντυπωςίαςε περιςςότερο. Όλα αυτά, κακϊσ το ςυγκεκριμζνο λογιςμικό 

μζςα από εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ 

να κατανοιςουν και να εμπεδϊςουν τα γεγονότα αλλά και τουσ βοθκά να 

αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ απζναντι ςε αυτά. 

 

2.2 Σο προτεινόμενο ςενάριο 

2.2.α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

Α. 1θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Χρθςιμοποιοφμε τισ διαφάνειεσ από τα κζματα μυκολογίασ, οι περιπζτειεσ του 

Οδυςςζα, του λογιςμικοφ τθσ Γ’ δθμοτικοφ του Π.Ι, για να παρουςιάςουμε ςτουσ 

μακθτζσ τον Δοφρειο Κππο ωσ το τζχναςμα του Οδυςςζα που τερματίηει τον Σρωικό 

πόλεμο και μασ ειςάγει ςτισ περιπζτειζσ του, που κα μελετιςουμε εξονυχιςτικά ςτισ 

επόμενεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ. ε αυτό το ςθμείο οι μακθτζσ εκφράηουν όλεσ τισ 

προχπάρχουςεσ ιδζεσ τουσ για τον Σρωικό πόλεμο και μετά από ςυηιτθςθ τον 
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ςυνδζουν με τισ περιπζτειεσ του Οδυςςζα. Κατόπιν, οι μακθτζσ καλοφνται, 

χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο για τον ιρωα 

χρθςιμοποιϊντασ ωσ λιμμα το όνομά του. http://el.wikipedia.org/wiki/Πφλθ:Κφρια. 

τθ ςυνζχεια ςε φφλλο εργαςίασ (Φφλλο Εργαςίασ 1) καλοφνται να απαντιςουν ςε 

ερωτιςεισ ςχετικζσ με τον Οδυςςζα.  

 

Β. 2θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Γίνεται επίδειξθ του Inspiration ςτουσ μακθτζσ. Δίνεται θμιδομθμζνοσ εννοιολογικόσ 

χάρτθσ με κεντρικι ζννοια τον Οδυςςζα και οι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, 

καλοφνται να τον ςυμπλθρϊςουν . Ζπειτα καταγράφονται οι ιδζεσ των μακθτϊν και 

γίνεται ςυηιτθςθ.  

 

Γ. 3θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Χρθςιμοποιοφμε το εκπαιδευτικό παιχνίδι από τα κζματα μυκολογίασ, οι 

περιπζτειεσ του Οδυςςζα, του λογιςμικοφ τθσ Γ’ δθμοτικοφ, κατά το οποίο οι 

μακθτζσ καλοφνται να οδθγιςουν το καράβι του Οδυςςζα ζτςι ϊςτε να 

ακολουκιςει τθ ςωςτι πορεία ωσ τθν Ικάκθ. Κάκε φορά που φτάνουν ςτο ςωςτό 

προοριςμό κερδίηουν μία αςπίδα και διαβάηουν πλθροφορίεσ για το ταξίδι του 

Οδυςςζα. Οι μακθτζσ, όπωσ και ςτισ προθγοφμενεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ 

εργάηονται ςε ομάδεσ. Κατόπιν, δίνεται φφλλο εργαςίασ (Φφλλο εργαςίασ 2) όπου οι 

μακθτζσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν ςε ζνα πίνακα με τθ ςειρά τουσ τόπουσ από 

όπου πζραςε ο Οδυςςζασ κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ του και τα πρόςωπα που 

ςυνάντθςε εκεί. 

 

Δ. 4θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Αφοφ γίνει μια γενικι παρουςίαςθ από το δάςκαλο του λογιςμικοφ Hot potatoes και 

ειδικότερα αυτό τθσ δθμιουργίασ ςταυρόλεξου (Jcross), οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε 

ομάδεσ, καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν το ςταυρόλεξο με τίτλο «τα πρόςωπα του 

ταξιδιοφ του Οδυςςζα» ςτο JCross. Κατά τθ ςυμπλιρωςι του μποροφν να 

ςυμβουλεφονται το βιβλίο τθσ Ιςτορίασ. το ςυγκεκριμζνο ςταυρόλεξο οι ομάδεσ 

καλοφνται να βρουν κάποια από τα πρόςωπα του ταξιδιοφ του Οδυςςζα κακϊσ και 

μερικοφσ ςθμαντικοφσ ςτακμοφσ κατά τθ διάρκειά του. Αφοφ απαντιςουν, το 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πύλη:Κύρια
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λογιςμικό τουσ δίνει τθ δυνατότθτα πατϊντασ τθν εντολι «Ζλεγχοσ» να δουν τισ 

ςωςτζσ απαντιςεισ τουσ και να διορκϊςουν τα λάκθ τουσ. 

 

Ε. 5θ και 6θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Χρθςιμοποιοφμε τθν τρίτθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα με τίτλο «τα καράβια», από 

τα κζματα μυκολογίασ, οι περιπζτειεσ του Οδυςςζα, του λογιςμικοφ τθσ Γ’ 

δθμοτικοφ, ςτθν οποία οι μακθτζσ αντιςτοιχίηουν τισ εικόνεσ των καραβιϊν με τα 

ονόματά τουσ. Ζπειτα, γίνεται επίδειξθ του Word (του επεξεργαςτι κειμζνου) ςτουσ 

μακθτζσ και ςε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, 

καλοφνται να επιςκεφτοφν τθν πινακοκικθ του λογιςμικοφ ιςτορίασ Γ’ δθμοτικοφ, 

να διαλζξουν τισ κατάλλθλεσ εικόνεσ και αφοφ τισ αντιγράψουν ςτο word (ςτον 

επεξεργαςτι κειμζνου), να δθμιουργιςουν μια ιςτορία για τθν εξζλιξθ των πλοίων 

από τθν εποχι του Οδυςςζα ζωσ και ςιμερα. Οι απαντιςεισ των ομάδων 

καταγράφονται ςε φφλλο εργαςίασ (Φφλλο εργαςίασ 3). 

 

Σ. 7θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Oι μακθτζσ καλοφνται να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο για τισ λζξεισ: 

αμπελουργόσ, βοςκόσ, μάγειρασ, ναυτικόσ, οπλουργόσ, υφάντρα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πφλθ:Κφρια. Ζπειτα χρθςιμοποιοφμε τθν όγδοθ 

εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα με τίτλο «τα επαγγζλματα», από τα κζματα 

μυκολογίασ, οι περιπζτειεσ του Οδυςςζα, του λογιςμικοφ τθσ Γ’ δθμοτικοφ, ςτθν 

οποία οι μακθτζσ ςυνδυάηουν τισ λζξεισ του πίνακα με τα επαγγζλματα. Οι ομάδεσ 

των μακθτϊν καταγράφουν τισ απαντιςεισ τουσ ςε φφλλο εργαςίασ (Φφλλο 

εργαςίασ 4). 

 

Η. 8θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Αφοφ γίνει παρουςίαςθ από το δάςκαλο του JMatch (δθμιουργίασ αςκιςεων 

αντιςτοίχιςθσ), του λογιςμικοφ Hot potatoes, οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, 

καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν άςκθςθ αντιςτοίχιςθσ με τίτλο «οι πρϊτεσ μζρεσ 

του Οδυςςζα ςτθν πατρίδα». τθ ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ οι ομάδεσ,  

ςυμβουλευόμενεσ το βιβλίο τθσ Ιςτορίασ, κα καταγράψουν τα πρόςωπα που 

διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο κατά τισ πρϊτεσ μζρεσ του ιρωα ςτθν Ικάκθ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πύλη:Κύρια
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Θ. 9θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Αφοφ γίνει από το δάςκαλο παρουςίαςθ του JCloze ( δθμιουργίασ αςκιςεων 

ςυμπλιρωςθσ κενϊν), του λογιςμικοφ Hot potatoes, οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε 

ομάδεσ, καλοφνται να εργαςτοφν ςτθν άςκθςθ ςυμπλιρωςθσ κενϊν με τίτλο 

«Οδυςςζασ και μνθςτιρεσ». 

 

Θ. 10θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Χρθςιμοποιοφμε τθν τζταρτθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα με τίτλο «θ διιγθςθ του 

Οδυςςζα», από τα κζματα μυκολογίασ, οι περιπζτειεσ του Οδυςςζα, του λογιςμικοφ 

τθσ Γ’ δθμοτικοφ, ςτθν οποία οι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, τοποκετοφν τισ 

εικόνεσ ςτθ ςωςτι ςειρά ϊςτε να διθγθκοφν τισ περιπζτειεσ του Οδυςςζα. Κατόπιν 

οι ομάδεσ ςε φφλλο word (ςτον επεξεργαςτι κειμζνου) διθγοφνται με δικά τουσ 

λόγια ποιο περιςτατικό τουσ εντυπωςίαςε περιςςότερο ςτο ταξίδι του Οδυςςζα. Οι 

απαντιςεισ των μακθτϊν καταγράφονται ςε φφλλο εργαςίασ (Φφλλο εργαςίασ 5). 

 

2.3. υνοδευτικά φφλλα εργαςίασ 

2.3.α Φφλλα εργαςίασ δραςτηριοτήτων 

(βλ. ςτο τζλοσ του ςεναρίου) 

 

2.4 Επζκταςη - Αξιολόγηςη 

2.4.α Επζκταςη 

Σο ςενάριο αυτό μπορεί να επεκτακεί ακόμθ περιςςότερο ςτο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ. 

Οι μακθτζσ μποροφν να αναηθτιςουν μζςα από το διαδίκτυο λογοτεχνικά κείμενα 

ςχετικά με τισ περιπζτειεσ του Οδυςςζα, τα οποία κα ςχολιάςουν και κα τα 

ςυνοδεφςουν με αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, κα μποροφςε να εμπλουτιςτεί 

με το λογιςμικό του Google Earth που κα τουσ βοθκιςει να εμβακφνουν ςε 

ςυγκεκριμζνουσ τόπουσ και γεωγραφικά ςτοιχεία, να μετριςουν τθν απόςταςθ τθσ 

Σροίασ από τθν Ικάκθ και να κατανοιςουν τθν πραγματικι απόςταςθ που είχε να 

διανφςει ο Οδυςςζασ. 
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2.4.β Αξιολόγηςη 

Διαμορφωτική 

τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςεναρίου διαπιςτϊκθκε ότι οι περιςςότεροι μακθτζσ 

μποροφςαν να λειτουργιςουν ςε βακμό ικανοποιθτικότερο από ό,τι αναμενόταν. 

Αυτό το γεγονόσ είχε ωσ αποτζλεςμα οι ομάδεσ να μποροφν να εκτελζςουν ςτο 

μεγαλφτερο ποςοςτό τισ οδθγίεσ που λάμβαναν και να μθν χρειάηονται ιδιαίτερθ 

τεχνικι υποςτιριξθ από τον γράφοντα. Οπωςδιποτε όμωσ δεν ζλειψαν 

μικροπροβλιματα κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςεναρίου. Ζνα ςθμαντικό 

πρόβλθμα ιταν το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ ςε όλεσ τισ ομάδεσ αρχικά δεν εργαηόταν 

χαμθλόφωνα κι ζτςι υπιρχε μια «παρεμπόδιςθ» τθσ αυτοςυγκζντρωςθσ των 

υπολοίπων. Σο πρόβλθμα αυτό οφειλόταν από τθ μια ςτον ενκουςιαςμό των 

μακθτϊν από τθν επαφι τουσ με τον Θ.Τ και με τα λογιςμικά του Π.Ι και από τθν 

άλλθ από τθ μθδενικι ςχεδόν πρότερθ εμπειρία τουσ ςε παρόμοιουσ τρόπουσ 

ομαδικισ εργαςίασ που βαςίηονταν ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ. Βακμιαία και 

κυρίωσ μετά τθν ομαδικι δραςτθριότθτα 4 το πρόβλθμα μειϊκθκε και τελικά 

εξαλείφκθκε. Σο ςθμείο που υςτεροφςαν οι περιςςότεροι μακθτζσ ιταν θ ταχφτθτα 

γραφισ ςτον επεξεργαςτι κειμζνου (φφλλα εργαςίασ) όπου ιταν φανερι θ ζλλειψθ 

εξοικείωςθσ πράγμα που οδθγοφςε ςτθν κακυςτζρθςθ ςφνταξθσ μακροςκελϊν 

κειμζνων. Πάντωσ οι μακθτζσ φάνθκαν να εμπεδϊνουν και να κυμοφνται με 

μεγαλφτερθ ευκολία ονόματα τόπων, θρϊων και άλλων ςτοιχείων πάνω ςτα οποία 

δοφλεψαν κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςεναρίου. Επίςθσ ενϊ οι μακθτζσ δεν 

ιταν αρκετά εξοικειωμζνοι να ψάχνουν πλθροφορίεσ όταν δουλεφουν 

παρατθρικθκε ότι -μετά και από ςυνεχείσ παροτρφνςεισ του εκπαιδευτικοφ- 

ςυμβουλεφονταν το βιβλίο τουσ για να αντλιςουν κάποιεσ από τισ πλθροφορίεσ που 

ικελαν. Αυτό το γεγονόσ είναι κετικό γιατί δθμιουργεί ςτουσ μακθτζσ άλλου είδουσ 

μακθςιακά πρότυπα οδθγϊντασ τουσ να ψάχνουν οι ίδιοι για τθ γνϊςθ. 

 

Τελική 

το τζλοσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ακολοφκθςε ςυηιτθςθ-αξιόλογθςθ. Οι 

γνϊμεσ των μακθτϊν ιταν ιδιαίτερα κετικζσ για όλθ τθ διαδικαςία και ςυμφϊνθςαν 

ότι ωφελικθκαν γνωςτικά ενϊ ταυτόχρονα διαςκζδαςαν. Πολλοί μάλιςτα ηιτθςαν 

επίμονα να επαναλθφκεί παρόμοια διαδικαςία ςτο εργαςτιρι των Θ/Τ. 
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1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: 

Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο ζηε http://el.wikipedia.org/wiki/Πύιε:Κύξηα ζρεηηθά κε ηνλ 

Οδπζζέα ρξεζηκνπνηώληαο σο ιήκκα ην όλνκά ηνπ (Οδπζζέαο). Δπηθεληξώζηε ηελ 

έξεπλά ζαο πάλσ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πίλαθα πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο. 

 

1.Ση έθαλε ν Οδπζζέαο γηα λα θαηαιάβνπλ νη Αραηνί ηελ Σξνία; 

 

 

 

2.ε πνην ηόπν ήηαλ βαζηιηάο; 

3.Πνηνη ήηαλ νη γνλείο ηνπ; 

 

 

4.Από πνηνλ πνηεηή θαη από πνηα πνηήκαηα καζαίλνπκε γηα απηόλ; 

 

5.Πόζα ρξόληα έθαλε γηα λα θηάζεη ζηελ παηξίδα ηνπ; 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πύλη:Κύρια
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Ημερομηνία:………………………………………. 

Ομάδα:…………………………………………….. 

 

 
 
1. Πεγαίλεηε ζηα ζέκαηα κπζνινγίαο θαη επηιέμηε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. 

Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ παηρληδηνύ «Οη πεξηπιαλήζεηο ηνπ Οδπζζέα» θαη αθνύ 

νδεγήζεηε ην θαξάβη ηνπ Οδπζζέα θαηαγξάςηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηε ζεηξά 

ηνπο ηόπνπο πνπ επηζθέθηεθε ν ήξσαο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Ιζάθε θαζώο θαη 

ηα πξόζσπα πνπ ζπλάληεζε. 

 

 ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ ΠΡΟΩΠΑ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
 
1)Πινίν ηνπ Οδπζζέα 
 
 
 
 
 
 
 
2) Τξηήξεο 
 
 
 
 
 
 
 
3) Καξαβέια 
 
 
 
 
 
 
 
4) Μπξίθη 
 
 
 
 
 
 
 
5) Πεηξειαηνθόξν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Οδύζζεια ηων πλοίων 

Αθνύ κειεηήζεηε από ηελ πηλαθνζήθε ηα πινία 
πνπ ππάξρνπλ λα αληηγξάςεηε ηελ εηθόλα κε ηα 
θαξάβηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξηζηεξή 
ζηήιε. Μεηά λα δεκηνπξγήζεηε ζε ζπλεξγαζία 
κε ηελ νκάδα ζαο έλα θείκελν κε ιίγα ιόγηα γηα 
ηελ εμέιημε ησλ πινίσλ θαη ηνπο ηξόπνπο πνπ 
ηα ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο λα πιέεη ζηε 
ζάιαζζα. 

Λέμεηο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ: Ξύιηλν, 
κεηαιιηθό, θαηάξηη, θνππηά, άλεκνο, πξντόληα, 
κεηαθέξσ, λαύηεο, πεηξέιαην, κεραλή 

Σηα ρξόληα ηνπ Οδπζζέα ηα πινία 

…………………..…………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Οκάδα:…………………………………………………………………… 
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1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: 

 

Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο ζηε http://el.wikipedia.org/wiki/Πύιε:Κύξηα ζρεηηθά κε ηηο 

ιέμεηο: ακπεινπξγόο, βνζθόο, κάγεηξαο, λαπηηθόο, νπινπξγόο, πθάληξα. Καηαγξάςηε 

παξαθάησ ηηο απαληήζεηο ζαο. 

 

Ακπεινπξγόο: 

Βνζθόο: 

Μάγεηξαο: 

Ναπηηθόο: 

 

Οπινπξγόο: 

Τθάληξα: 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: 

 

Πεγαίλεηε ζηα ζέκαηα κπζνινγίαο θαη επηιέμηε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Έπεηηα 

ρξεζηκνπνηήζηε ηελ όγδνε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηίηιν «ηα επαγγέικαηα», 

ζηελ νπνία ζπλδπάδεηε ηηο ιέμεηο ηνπ πίλαθα κε ηα επαγγέικαηα. Καηαγξάςηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο παξαθάησ:  

 

καράβι  

αργαλειόσ  

πρόβατα  

ςυμπόςιο  

τόξο  

κραςί  
 

 

Οκάδα:…………………………………………………………………… 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πύλη:Κύρια
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1ε δξαζηεξηόηεηα 

 

Αθνύ ζπδεηήζεηε κε ηελ νκάδα ζαο θαη ζπκθσλήζεηε κεηαμύ ζαο λα δηεγεζείηε κε δηθά ζαο 

ιόγηα  πνην πεξηζηαηηθό ζαο  εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν ζην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα θαη γηαηί 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ΟΜΑΔΑ:……………………………………………………………………………………………… 

 


